
 

 

 

 

 

 

FIZJOTERAPIA 

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH – forma terapii tkanek miękkich, mająca na celu 

przywrócenie równowagi w głębszych warstwach tkanki łącznej i mięśniowej. 

Następuje likwidacja napięć i restrykcji w układzie mięśniowo-powięziowym.  

25 min. / 79 zł 

55 min./ 159 zł 

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH  – polega na uciskaniu i masażu miejsc 

bardzo napiętych (tzw. punktów spustowych). Szczególne zastosowanie w dole-

gliwościach bólowych pleców i karku.  

25 min. / 79 zł 

55 min./ 159 zł 

DRENAŻ LIMFATYCZNY  – masaż wybranej okolicy, który oddziałuje na układ 

chłonny. Jest to rodzaj masażu uciskowego, wykonywanego w celu pobudzenia 

krążenia limfy. Główne wskazania to obrzęki powstałe na skutek operacji, 

zastoje żylne i limfatyczne, cukrzyca. 

159 zł / 55 min. 

TERAPIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWA – innowacyjna metoda pracy z ciałem. 

Przynosi ulgę w bólu, poprawia funkcjonowanie organizmu, poszerza zakres 

ruchu. Poprzez przywracanie sprawności i redukcję bólu polepsza jakość 

codziennego życia.  

25 min. / 79 zł 

55 min./ 159 zł 



 

 

TERAPIA PO COVID 19 – masaż okolicy płuc i oskrzeli w połączeniu z ćwi-

czeniami oddechowymi to idealne rozwiązanie dla osób, które zmagają się z cho-

robami układu oddechowego. Zabieg ten sprawia, że możemy cieszyć się 

witalnością i energią.  

159 zł / 55 min. 

MASAŻ WYSZCZUPLAJĄCY (IZOMETRYCZNY)  – masaż pozwalający cieszyć się 

bardziej jędrnym i odświeżonym ciałem, bez zbędnego cellulitu i opuchlizny. 

Stosowany w połączeniu z bańką chińską lub rollmasażem.  

 masaż izometryczny w połączeniu z bańką chińską  159 zł / 55 min. 
 masaż izometryczny w połączeniu z rollmasażem  120 zł / 55 min.  

ROLLMASAŻ  – drewniane tralki na obracającym się bębnie masują każdą część 

ciała – zaczynając od stóp, a kończąc na dłoniach. Masaż redukuje cellulit, 

pozwala skutecznie pozbyć się nadmiernych kilogramów. Dzięki zastosowanej 

podczerwieni dodatkowo zabieg ten wspomaga proces termoregulacji i prze-

miany materii.  

30 min. / 20 zł 

50 min./ 35 zł 

Karnety na 4, 8 i 12 wejść w promocyjnych cenach. 

KINESIOTAPING  – taśmy elastyczne, dzięki którym występuje zmniejszenie 

dolegliwości bólowych, zniwelowanie stanu zapalnego, likwidacja opuchlizny, 

stabilizacja uszkodzonego stawu lub rozciągnięcie napiętych struktur.  

jedna aplikacja taśmy / 50 zł 


